
Föredragningslista vid Höstmöte 9 december 2020
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Anmälan av övrig fråga att tas upp under p. 16

6. Val av två protokolljusterare/rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet

7. Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 (p g a uteblivet vårmöte)

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och 
räkenskapsåret 2019 (p g a uteblivet vårmöte)

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott i enlighet med
balansräkningen (p g a uteblivet vårmöte)

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (p g a uteblivet vårmöte)

11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2021

12. Fastställande plan och budget för kommande verksamhetsår:

     a. Fastställande av verksamhetsplan och budget för GK

     b. Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag

13. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2021:

      (GK:s ordförande valdes t o m 2021 vid extra årsmöte i juni 2020)

a. driftbolagets FBG Golf AB:s styrelseordförande för en tid av ett (1) år;

b. klubbens sekreterare för en tid av två (2) år;

c. en ledamot i styrelsen för en tid av två (2) år;
en ledamot i styrelsen för en tid av ett (1) år;

d. suppleant i styrelsen (juniorrepresentant) för en tid av ett (1) år;

e. revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år;

f. ledamot i valberedningen för en tid av två (2) år;
(ytterligare en ledamot, som inte står för omval, väljs inom styrelsen.)

g. ombud till Upplands Golfförbunds (UGF) årsmöte



14. Behandling av styrelsens propositioner:

- Namnändring av FBG Golf AB till Friiberghs Golf AB
- Att Friibergs Golfklubbs lekmannarevisor även ska väljas till
FBG Golf AB:s lekmannarevisor
- Att hederstecknet "Hedersmedlem" delas upp i två kategorier
"Hedersledamot" och "Hedersmedlem"
- Att Ulla-Britt Jarl utses till "Hedersledamot".
- Ändringar av stadgar avseende GK:s representation vid AB:s bolagsstämmor.

- Inga motioner är inlämnade för behandling

15.   Föredragning av FBG Golf AB:s ordförande Patrik Nilsson gällande bolagets  
       verksamhet

16.  Övriga anmälda frågor för information och diskussion enligt p.5

17.  Avslutning


